


Este trabalho é dedicado
Às pessoas que têm coração

De Beija-Flor.*

O beija- flor, também chamado de colibri, uma das menores aves do mundo,
Tem um coração que ocupa 2/3 do tamanho total de seu corpo.



Se esta publicação acabou de chegar às suas mãos, parabéns! De alguma 
forma, você está ligado a este Projeto que tem por inspiração uma das mais belas histórias 
de solidariedade. 

Um beija- flor, diante  de um grande incêndio na floresta, tenta 
desesperadamente apagá- lo. Vai  ao rio várias vezes, molha seu pequeno bico e, lá do alto, 
lança tímidas gotinhas de água contra as chamas. Sua  atitude passa a ser recriminada 
pelos outros animais, com o argumento de que sua tentativa é vã diante do fogo. 
Indiferente  às críticas, o beija- f lor se limita a dizer: estou fazendo a minha parte. 

Nas próximas páginas deste Manual Operacional, vol. I, você vai encontrar uma 
série de informações que são as linhas mestras do Proteger II.  Ponto a ponto, elas 
costuram as  instruções gerais que vêm orientando os procedimentos deste Projeto desde a 
sua criação. Essas mesmas linhas tecem também a teia da vida que queremos conservar 
para as próximas gerações. Já o Manual de Atividades, vol. II, é todo ele dedicado aos 
conceitos e técnicas administrativas capazes de implementar as ações previstas no Plano 
de Trabalho do Projeto.

A equipe do Proteger II espera que o conjunto dessas publicações possa 
contribuir, de alguma forma, com  todas as pessoas que, como o beija- flor, também 
querem  fazer a  sua parte na defesa da maior floresta tropical do planeta. 

Silvia Nicola  

Apresentação



Ficha Técnica

Proteger II - Uma realização do Grupo de Trabalho Amazônico - GTA
SAIS Lote 08, Galpão 01 - Canteiro Central do Metrô 

CEP: 70602- 900, Brasília - DF

Presidenta: Maria Araújo de Aquino (FETACRE/AC)
Vice- Presidente: Manoel Mercado Soares (CNS/RO)

Secretário- Geral: José Adilson Vieira de Jesus (CPT/AM)
Tesoureiro: Lourenço Boução da Silva 

(Col. De Pescadores Z - 40- Aranaí /PA)
e- mail: gtanacional@gta.org.br

fone/fax: (61) 346 7048

Apoio: Programa Piloto para a Conservação das Florestas Tropicais do Brasil (PPG7), 
através de um fundo fiduciário fornecido pelaUSAID e administrado pelo Banco 

Mundial. Contrapartida do Ministério do Meio Ambiente
Secretaria de Coordenação da Amazônia.

Manual Operacional vol. I: Instruções Gerais
Elaboração do texto sob a responsabilidade da

Equipe de Coordenação Nacional:
Coordenadora: Sílvia Maria Costa Nicola

Técnicos de Projeto: Júlio César Magalhães de Almeida
e Ricardo Garcia França

Técnico Contábil/Financeiro - Elisa Duarte Almeida
Apoio: Fernanda de Siqueira Lopes

E- mail: proteger@gta.org.br
Caixa Postal 10.860  - CEP 70324- 980  

Brasília - DF
Tel.: (61) 346- 7048 -

Consultoria: Mara Régia Di Perna
Projeto Gráfico e Arte Final: Frederico Pires Miotto

Colaboração: Michelle Lopes e Dario Miotto

Bordados elaborados por: Antônia Zulma Diniz Dumont, Ângela, Martha, Marilú e 
Sávia Dumont sobre os desenhos de Marilú Dumont, inspirados na Cartilha do Plano 

Diretor da Floresta Nacional do Tapajós.

Foto: Rui Faquini
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GTA - 10 anos de história

O Grupo de Trabalho Amazônico é uma rede que, desde 1992, como o bordado das irmãs 
Dumont, que ilustra a capa deste 
manual, vem sendo tecida pelas pessoas que têm compromisso com um projeto de desenvolvimento sustentável 
para a região Norte do Brasil.

"Tamanho não é documento, é identidade"
O GTA é composto por 513 entidades da sociedade civil que são sua força, expressão e 

representatividade. Elas estão organizadas em 17 regionais, distribuídas pelos nove estados da Amazônia Legal.
Tanto quanto a própria floresta, que abriga a maior biodiversidade do mundo, a rede GTA se 

constitui das mais diferentes espécies de  gente:  seringueir@s, castanheir@s,  quebradeiras  de  coco  babaçu,  
pescadores/as artesanais,  ribeirinh@s,  trabalhadores/as rurais, comunidades indígenas e pequen@s 
agricultores/as familiares. Ongs ambientalistas e entidades de assessoria, envolvidas, direta ou indiretamente, 
em projetos e atividades voltadas para a preservação dos recursos naturais também integram a rede GTA. 
Graças à multiplicidade de seus parceiros, o Grupo de Trabalho Amazônico transformou- se em instrumento de 
interlocução entre entidades, Governo, agências multilaterais e doadores internacionais.

No campo das políticas públicas para a região amazônica, o GTA também é um importante 
articulador das propostas que têm origem nos movimentos sociais de base e suas entidades representativas, 
visando atender plenamente as demandas e necessidades dessas organizações. É desta forma que o GTA vem 
acompanhando e monitorando as ações do Programa Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais do Brasil -
PPG/7*. 

O objetivo maior da rede GTA é promover a efetiva defesa da floresta amazônica e de suas 
populações,  garantindo a participação igualitária de todos em nome de um desenvolvimento sustentável 
soberano, democrático e popular.

@ Ao longo das próximas páginas, você vai encontrar este recurso gráfico que nós 
escolhemos para reforçar a questão de gênero. Ou seja,  a necessidade de identificar o 
masculino e o feminino em condições de igualdade.
Ex: seringueir@ significa seringueiro homem e seringueira mulher.
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* Esta e as demais siglas encontram- se listadas, em ordem  alfabética,  na última 
página  deste volume. 



O que é o Proteger?
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Proteger II
Este Projeto dá continuidade a um trabalho que foi implementado no período de 1998 a 1999 com o 

propósito de evitar as queimadas descontroladas e os incêndios florestais. 
Com base na experiência adquirida durante a 1ª etapa,  o Proteger II, enquanto um projeto de 

"Mobilização e Capacitação de Agricultores Familiares, Extrativistas e Indígenas para a Prevenção de Incêndios 
Florestais na Amazônia",  quer agora  contribuir ainda mais para a valorização e busca de alternativas sustentáveis de 
produção. E pretende fazer isso por meio de uma série de atividades junto às comunidades amazônidas que são as 
beneficiárias diretas desta iniciativa.

Antecedentes 
O  fogo na Floresta Amazônica é uma prática cultural. Há muito tempo, vem sendo usado em sistemas 

de produção pelas  populações tradicionais, agricultores/as familiares,  pecuaristas e madeireiros. Sua ocorrência,  que 
pode ser também espontânea ou criminosa na medida em que se intensifica,  torna- se uma ameaça à floresta e à sua 
capacidade de recuperação.    

Ao longo dos últimos anos,  tem se tentado enfrentar o desafio do fogo na região,  das mais diferentes 
maneiras.  Alguns optaram por  adotar  ações  punitivas.  Outros quiseram  exercer  o controle  sobre os incêndios 
florestais  tentando disciplinar a prática das queimadas.  Em vão. Afinal, esta problemática  é por demais complexa 
para ser resolvida num passe de mágica, com uma ou duas providências de impacto.

"Um  rápido olhar na história"
Na Amazônia, os grandes ciclos econômicos do passado deram lugar a incentivos fiscais e à 

implantação de mega- projetos financiados com recursos públicos por intermédio da SUDAM.  Grandes usinas, 
matadouros e  laticínios  foram construídos nos diferentes  estados da região. Infelizmente, essas ações não 
respeitaram os limites da floresta e colaboraram para a exclusão de suas populações. 

Presente do futuro
O desafio deste  Projeto, desde a sua implantação,  tem sido mostrar que a floresta e o meio natural 

como um todo não podem mais ser considerados um obstáculo ao desenvolvimento, mas sim vistos como uma 
oportunidade, uma parceria capaz  de melhorar as condições de vida das populações locais. Para tanto, o Proteger 
optou  pelo desencadeamento de um processo educativo que objetiva  estimular a adoção de técnicas mais seguras na 
realização de queimadas controladas e a divulgação de experiências promissoras de cultivo sem fogo.

Espera- se que, a  longo prazo,  as comunidades da região façam uma opção consciente por sistemas 
de produção que dispensem o elemento fogo de suas  práticas. Não há como promover a aceleração desse processo 
sem levar em conta que a utilização das queimadas por agricultores/as familiares, extrativistas e indígenas possui 
raízes muito fortes determinadas por fatores sociais, políticos, econômicos e culturais.  Tamanho condicionamento não 
será abandonado da noite para o dia. É preciso que novas práticas e alternativas viáveis,  tanto do ponto de vista 
econômico quanto cultural, sejam oferecidas. 

Por outro lado, o enfrentamento de um problema tão complicado  como as queimadas na Amazônia 
não pode ser encarado como uma  tarefa individual dos principais personagens da floresta: agricultoras/es, 
extrativistas e índi@s.  A experiência só será bem sucedida  por meio da organização desses mesmos atores. 



Tecendo a teia
O  Projeto Proteger é uma realização da rede GTA. Seus executores estaduais/regionais são as 

FETAGRIs - Federações Estaduais de Trabalhadores na Agricultura, nos estados do Acre, Mato Grosso, Pará, 
Rondônia e Tocantins; Comissão Pastoral da Terra em Roraima e Centro de Educação e Cultura do Trabalhador 
Rural - CENTRU, no Maranhão. 

A voz da experiência"
Desde a sua 1ª etapa  em 1998/99, o Projeto Proteger  desenvolveu uma metodologia 

descentralizada. E fez isso  a partir do diálogo com as entidades locais que viriam a assumir a execução de um 
plano de trabalho, elaborado em conjunto pelas lideranças de cada estado. Nesse plano,  também foram 
incorporadas questões e propostas apresentadas pelas instituições parceiras do Projeto, dentre elas o  
MMA/SCA, Banco Mundial e USAID. Dessa forma, foi dada uma maior autonomia às coordenações estaduais. 
Liberdade  esta, que, mais uma vez, será preservada no Proteger II.

Assim sendo,  @s coordenadores/as decidirão  as melhores formas de implementação do 
calendário de atividades. Esta é também uma maneira de fortalecer as entidades representativas  dentro  de 
suas comunidades  e reconhecê- las  notoriamente, no âmbito externo, em função da sintonia que mantêm 
com suas realidades locais. Fato que, por si só, se constitui em garantia de que o trabalho será executado com 
grande margem de sucesso.

Memória em números
O Proteger I foi  implementado de julho de 1998 a dezembro de 1999. Neste período, foram 

realizados cursos de queimadas controladas em 322 municípios dos nove estados da Amazônia Legal. A saber: 
Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Este trabalho contou 
com a participação direta de 12 mil  agricultores/as e beneficiou, indiretamente,  cerca de 120 mil 
agricultores/as. O Projeto foi criado  em caráter emergencial  para diminuir o risco de incêndios florestais em 
função da longa estiagem provocada pelo fenômeno climático conhecido como "El Niño ".
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Indicadores de sucesso  
Ao final da primeira etapa do Projeto, uma avaliação independente apontou os fatores 

que foram determinantes para o êxito  da iniciativa. São eles : 
O direcionamento das ações com foco n@s agricultores/as familiares e suas 

organizações;
O envolvimento direto dos Sindicatos dos Trabalhadores Rurais, Associações e 

Cooperativas com o Projeto;
A formação de monitores/as para atuarem como multiplicadores/as das informações 

junto às lideranças comunitárias. Esta estratégia  se mostrou particularmente eficaz na orientação d@s 
agricultores/as familiares para a  realização das queimadas controladas; e

O estabelecimento de parcerias com as entidades envolvidas diretamente no Projeto: 
GTA, IBAMA (PROARCO, Prevfogo), Corpo de Bombeiros, Sindicatos dos Trabalhadores Rurais, entre 
outros.

Esta iniciativa das parcerias  foi considerada, por parte dos avaliadores,  um bom 
exemplo de colaboração entre organizações da sociedade civil e Governo.

Diante de indicadores tão positivos, o Banco Mundial, USAID e Ministério do Meio 
Ambiente decidiram manter o apoio ao Projeto, garantindo os recursos necessários à  continuidade do 
Proteger. No entanto, para que o aprimoramento da gestão do Proteger seja uma constante, uma 
recomendação especial foi feita no sentido de descentralizar cada vez mais as ações do Projeto. Para 
tanto, será  preciso  potencializar o  envolvimento direto e formal das organizações estaduais na 
execução de todas as etapas.  Da mesma forma, há que se estreitar relações de parceria  com as 
organizações locais da sociedade civil na seleção d@s monitores/as e na coordenação das atividades 
em âmbito local. Importante destacar ainda a necessidade de uma efetiva articulação entre as 
instituições governamentais e demais  organizações da sociedade civil, nos níveis  estadual e local. A 
partir daí será muito mais fácil  compatibilizar estratégias e agendas, promover parcerias na 
implementação das atividades, otimizar recursos e manter canais permanentes de informação e 
avaliação sobre o andamento do Projeto.  
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Expectativas de resultados ao final do Projeto
Como consequência direta  do trabalho educativo de formação dos amigos e amigas do 

Proteger, espera- se uma redução significativa  na ocorrência de incêndios florestais (queimadas 
descontroladas), eventualmente provocados  por agricultores/as familiares, extrativistas e indígenas. 
Paralelamente, acredita- se que haverá também uma conscientização bem mais expressiva  sobre os 
perigos  do uso do fogo por esses mesmos grupos sociais. 

Outro resultado esperado diz respeito a um maior nível de interação  entre as 
organizações representativas d@s agricultores/as familiares, extrativistas e indígenas e as instituições 
que também  atuam na área de prevenção das  queimadas acidentais. Existe também uma grande 
expectativa  relacionada à  participação mais  ativa de tod@s @s interlocutores/as do Projeto nos 
fóruns estaduais e municipais de coordenação das políticas públicas voltadas à questão ambiental. 
Espera- se, portanto, que esta  participação contribua para aperfeiçoar estratégias, métodos e 
instrumentos de intervenção nas  políticas, de modo a permitir maior alcance e ramificação dessas 
mesmas  ações.

Cumprindo orientação dos três eixos do Proteger (Educação Ambiental, Mobilização 
Social e Produção Sem Fogo) é de se esperar ainda que o Proteger II proporcione  a inclusão dos temas  
levantados durante o processo de construção do Projeto, tais como:  legislação, técnicas de prevenção 
de queimadas e de produção sem uso do fogo etc.,  às pautas e estratégias de intervenção das 
organizações envolvidas. 

Por fim, há esperança de que uma comunicação ágil seja implementada de forma a  
incorporar as práticas de mobilização, discussões e eventuais  acordos comunitários sobre o uso do 
fogo, nos relatórios de atividades  de todos os grupos e organizações ligados ao  Proteger II. 
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Áreas de Atuação
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Público- alvo, Beneficiários, Área de atuação

Público- alvo
O segmento que o Projeto pretende atingir é formado por agricultores/as familiares, extrativistas e 

comunidades indígenas que habitam os sete Estados Amazônicos que são o foco do trabalho do Proteger, em sua 
segunda etapa. A saber: Acre, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Além destes, o estado 
do Amapá*, acabou sendo incluído, posteriormente,  no campo das ações do Projeto,  só que  com atividades 
diferenciadas.

As comunidades desses estados serão envolvidas no processo de implementação do Proteger II a partir  da 
articulação de suas entidades representativas. Neste ponto, vale salientar a importância da participação dessas 
entidades como  garantia  de  uma maior ramificação das ações do Projeto. Só assim, se poderá também ter a  
certeza de que @s agricultores/as estarão  integrad@s às  diversas etapas do Projeto e participarão dele de uma 
forma mais interativa junto às  suas comunidades. Espera- se que eles/as
sejam uma fonte permanente de disseminação dos conceitos e das atividades que serão trabalhadas pelo Proteger. 

Beneficiários do Projeto
@s destinatári@s  diretos e indiretos das ações do Proteger II são:
Populações rurais residentes em áreas de risco de incêndios florestais na região Amazônica. Mais do que 

quaisquer outras,  expostas aos prejuízos econômicos e sociais provenientes das queimadas;
Populações urbanas da Amazônia. Muito prejudicadas também pela fumaça que provoca o fechamento dos  

aeroportos, a  incidência de doenças  respiratórias e  a  contaminação dos recursos hídricos da região;
Concessionárias dos serviços de eletricidade e seus usuários. Sujeitas ao  risco de grandes incêndios em suas  

linhas de transmissão e outras infra- estruturas vitais para o sistema termelétrico;
Povos indígenas. Pela urgência de defender suas reservas das perdas ambientais e culturais; e
Sociedade em geral. Pela proteção de seu maior patrimônio: a biodiversidade da região amazônica.

*Atenção:
Por não fazer parte do Arco do Desflorestamento, o Amapá,  originalmente, não  
estava dentro  dos limites da área de atuação  prevista para o Proteger II. Entretanto, 
em função da cobertura florestal ainda existente no estado e o comprometimento 
do  Governo com o Desenvolvimento Sustentável - o PDSA, acabaram por 
determinar a inclusão do Amapá sob condições e atividades diferenciadas em 
relação aos demais estados.



Área de atuação e distribuição de recursos 
A lista de munícipios a serem trabalhados prioritariamente pelo Proteger II foi elaborada com  base no  banco  

de  dados  do PROARCO. Já o processo de distribuição de recursos pelos munícipios atingidos pelo Projeto foi 
estabelecido a partir de três tipos de critérios:

1 - Indicadores referentes a focos de calor
concentração relativa dos focos de calor em cada Estado/Região e a respectiva extensão territorial. 
Focos/Km2;  
participação percentual em cada Estado/Região no total de focos de calor na área do Arco do 
Desflorestamento (% de focos). 

2 - Indicadores referentes ao público- alvo
participação percentual em cada Estado/Região de estabelecimentos rurais com área inferior a 200ha.
participação percentual de cada Estado no total de famílias assentadas (%fam.) em Projetos de Assentamento.

3 - Indicadores referentes à capacidade  executiva das instituições
a capacidade de trabalho  d@s executores/as estaduais, levando- se  em conta a existência de  parceiros   
municipais/locais e, ainda, a possibilidade de multiplicação e irradiação das atividades para os municípios 
vizinhos.

O resultado de todo esse processo está  devidamente sistematizado nas páginas finais deste volume. A lista 
completa dos municípios que serão trabalhados pelo Proteger II encontra- se  no  Anexo I . Vale a pena conferir. 
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Objet ivos

Gerais
- Contribuir para a preservação do ecossistema Amazônico, a partir da disseminação do conceito  de  

sustentabilidade que faz da  conservação ambiental uma oportunidade de melhoria da qualidade  de vida das 
populações locais; e

- Auxiliar a organização e mobilização d@s agricultores/as familiares, extrativistas e indígenas nas áreas 
atingidas  pelo Projeto.

Específicos
- Desencadear um processo educacional que contribua para a  diminuição do uso do fogo nos sistemas 

de produção das comunidades da Amazônia Legal e, ao mesmo tempo, propicie um controle maior das 
queimadas;

- Promover, a médio e longo prazo,  a  adoção  de  práticas  sustentáveis  nos  sistemas  de  produção  
d@s  agricultores/as
familiares, extrativistas e indígenas da região;

- Estimular  a integração d@s agricultores/as familiares, extrativistas e comunidades indígenas, por meio 
de uma  articulação de suas respectivas organizações junto  às políticas e programas governamentais e não-
governamentais, voltados para a prevenção  de incêndios na Amazônia. Aqui se pretende também ajustar, e/ou
aperfeiçoar instrumentos, que sejam capazes de potencializar as ações desses grupos dando- lhes maior 
visibilidade e  capacidade de intervenção no processo de implementação do Proteger II;

- Propiciar a troca de informações entre os serviços de monitoramento de queimadas (PROARCO, CSRs.) e 
os Sindicatos dos Trabalhadores  Rurais  locais  com  vias  a  promover  um  intercâmbio  de  experiências  
voltadas   para  o  combate dos  incêndios            
florestais; e

- Viabilizar a formação de grupos organizados para combater os incêndios florestais, difundir técnicas e 
métodos sobre produção sem fogo e promover também  atividades de educação ambiental, identificadas no 
Projeto como Puxirum Ambiental*.

* "Puxirum Ambiental", termo usado na cultura indígena da Amazônia ocidental para 
denominar  a "filosofia de reunir pessoas para planejar e realizar ações", segundo Iza
Roná dos Santos, da rede GTA. 
Puxirum tem também o sentido de "mutirão  ambiental". Mutirão ou Muxirão, s.m., 
origem do tupi muti'ro.  "Sistema  cooperativo  alternativo em que @s  trabalhadores/as
são  @s  beneficiári@s  do  produto final  (colheitas,  plantios, 
construções etc.)", segundo o Dicionário Larousse Cultural.14



Metas

- Capacitar  425 monitores/as para atuarem como multiplicadores/as de informações e orientações a, 
no mínimo, 39.000 agricultores/as familiares localizados nos 134 municípios nos  estados da Amazônia 
Legal, exceto o Amazonas que não está inserido nas  atividades do Proteger II;

- Realizar 22 Seminários Estaduais/Regionais de capacitação de monitores/as em prevenção de 
queimadas acidentais. Ao todo, serão ministrados 1.143 cursos para repasse de informações e orientações 
às  lideranças locais; 

- Disponibilizar  material didático e informativo para distribuição entre @s monitores/as e seus 
grupos de atuação;

- Produzir e veicular  vinhetas sonoras de cunho educativo através das ondas do  rádio para  mobilizar 
as populações- alvo do Projeto na formação e organização de 241 "Puxiruns Ambientais". A  partir desta  
iniciativa, pretende- se  também promover a formalização de 241 acordos comunitários para realização de 
queimadas controladas;  

- Organizar, a cada ano, 12 caravanas para visitas de intercâmbio. Essas viagens de campo  deverão  
abranger  36 experiências de sucesso em termos de  manejo e produção sem uso do fogo na região. Todas 
essas práticas servirão de base à realização de  24 Seminários Estaduais/Regionais sobre essa mesma  
temática, de forma a  estimular  a participação de monitores/as e lide- ranças comunitárias na elaboração 
de propostas que venham  fomentar novos  experimentos nessa área; 

- Repassar informações, de forma sistemática, sobre os  focos de calor identificados  pelo IBAMA / 
PROARCO, às  organizações locais; e

- Realizar três SEMINÁRIOS NACIONAIS para capacitação e troca de experiência entre as Cordenações
Estaduais. 

No Amapá, as atividades serão financiadas pelo Governo do Estado. Constam da programação  um 
seminário sobre Queimadas Controladas; cursos  de capacitação de trabalhadores/as rurais e  jovens 
agricultores/as; informação e divulgação por meio de programas e vinhetas de rádio, das  experiências de 
produção sem uso do fogo e, ainda, a  realização de dois diagnósticos em terras amapaenses.
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Gestão e implementação do projeto

Coordenação Nacional
Está sob a responsabilidade  da  Diretoria do GTA em Brasília que conta  com o apoio  de uma 

equipe executiva que coordena o Proteger II nacionalmente e tem a seguinte configuração: uma 
coordenadora geral, dois técnicos especialistas, uma técnica administrativa e uma funcionária de apoio.

São atribuições da equipe executiva:
- coordenar e dar suporte técnico aos executores estaduais do Projeto;
- a gestão financeira do Projeto em todas as etapas de sua implementação e o controle do uso dos 
recursos financeiros pelos executores estaduais ;
- a realização  de relatórios e avaliações sobre o andamento do Projeto;
- a interlocução com parceiros nacionais;
- a comunicação e divulgação institucional do Proteger II;
- o fornecimento de informações e outros subsídios à  Coordenação Nacional; e
- a elaboração e apresentação de prestação de contas aos órgãos financiadores.

Execução Estadual
Ela tem sua base nas organizações da sociedade civil que têm grande inserção e capacidade de 

mobilização do público- alvo do Proteger II. Por isso,  está sob a responsabilidade das Federações dos 
Trabalhadores na Agricultura  (FETAGRIs) dos Estados do  Acre, Mato Grosso, Pará, Rondônia e 
Tocantins; a CPT - Comissão Pastoral da Terra de Roraima e o CENTRU - Centro de Educação e Cultura 
do Trabalhador Rural no Maranhão. 

Todas essas instituições, responsáveis pela Execução Estadual do Projeto têm sua estrutura 
formada por um/a Coordenador/a Político  Institucional e um/a Coordenador/a Técnic@. Contudo, em  
função  da  dimensão  territorial de alguns esta-
dos, deverão ser contratad@s mais outr@s três coordenadores/as regionais para o estado do Pará e 
mais dois no Mato Grosso.

Coordenações Estaduais e suas competências:
- Implementação das ações que constam em seus respectivos Planos de Ação;
- Execução financeira do Projeto com os devidos  monitoramento e controle da Coordenação Nacional;
- Elaboração de relatórios e avaliações;
- Interlocução com parceiros estaduais;
- Comunicação  e divulgação do Projeto em nível regional;
- Fornecimento de subsídios às equipes;
- Envio de prestação de contas à Coordenação Nacional; e
- Busca de apoio técnico para a execução das atividades e produção de material didático.
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O Proteger II será executado com base numa política de ações descentralizadas. Cada 
estado, a partir dos seminários que serão realizados na região, promoverá a seleção d@s monitores/as que 
se encarregarão de  levar adiante as atividades  do  Projeto.
Esses/as monitores/as são considerad@s  elementos- chave  para o sucesso do Proteger II devido  às  suas 
características  de lide-
rança e realização.  Caberá, portanto, a eles/as desenvolver uma série de estratégias capazes de estreitar, 
cada vez mais, o contato direto com as comunidades e animá- las para o trabalho em grupo .

Logo após a realização dos Seminários Estaduais, @s monitores/as serão chamados a  
executar, em conjunto com a  Direção Estadual do Projeto, alguns Encontros Municipais dentro de suas 
respectivas  áreas de atuação. Os objetivos centrais dessa iniciativa são :
- a divulgação das atividades do Projeto;
- o envolvimento do público (rural e urbano) com a proposta; e
- a realização de  acordos e compromissos a serem firmados  com as entidades e o poder público local 
visando a  viabilidade do Projeto e  a continuidade de suas ações no futuro. 

Seguindo a linha traçada pelo cronograma de ações do Projeto, uma série de cursos locais 
também serão feitos junto aos/às agricultores/as, extrativistas e comunidades indígenas com o propósito 
de capacitá- l@s para a  prática de queimadas controladas e os cuidados com o fogo. Além disso, espera- se 
que esses cursos locais também possam ampliar o debate em torno dos  temas voltados à  educação 
ambiental, com ênfase na valorização do meio natural e  na conservação do ambiente. O objetivo é mostrar 
que todos estes fatores são fortes aliados da produção familiar e  parceiros  na melhoria da qualidade de 
vida das populações amazônidas.

No estado de Roraima, a metodologia dos cursos locais será substituída  pelas  visitas 
domiciliares. A  mudança levou  em conta as peculiaridades locais, tais como, as grandes distâncias entre 
as propriedades  rurais e, ao mesmo tempo, a inexistência de um movimento organizado de 
trabalhadores/as em alguns dos municípios que foram priorizados pelo Projeto. 
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PUXIRUM - um por todos, todos pela Amazônia

O papel d@s monitores/as no  processo de organização dos "Puxiruns Ambientais" também será fundamental. 
Está sob a responsabilidade deles/as escolher os nomes daqueles/as que serão chamados à formação dos grupos 
de voluntários aliados ao Proteger II e a capacitação dessas mesmas pessoas para uma atuação dentro desses 
mesmos grupos. 

Para cumprir tamanho desafio, @s monitores/as contarão com a ajuda d@  coordenador/a técnic@ estadual 
de diversos órgãos e entidades: bombeiros, IBAMA, Polícia Militar, grupos ambientalistas etc. Todas essas 
instituições amigas e  parceiras trabalharão conteúdos ligados às técnicas de controle das queimadas, 
conhecimentos específicos a respeito da propagação do fogo, legislação ambiental, produção agroflorestal, 
educação ambiental  e outros tantos  assuntos que vierem a ser considerados necessários e oportunos.

Todos os Puxiruns que forem criados serão equipados com material de combate a incêndio doado pelo 
PROARCO/IBAMA e buscarão, com auxílio d@s monitores/as, Direção  Estadual  e entidades de base, firmar 
compromissos com o poder público local e outras entidades no sentido de  viabilizar o trabalho continuado de 
difusão de conhecimentos sobre produção sem fogo, educação ambiental e realização de mutirões.

Está previsto  ainda um conjunto de visitas à experiências  de cultivo sustentável. Dessa maneira, os  grupos 
de agricultores/as terão  a oportunidade de conhecer, na prática, iniciativas de geração de renda que foram 
coroadas de  êxito porque apostaram na valorização da vegetação nativa, na  recomposição de áreas degradadas e  
no beneficiamento dos  produtos locais.  

Caberá ainda, aos monitores,  auxiliar a Coordenação Estadual na seleção d@s agricultores/as que 
participarão das visitas e também a escolha de experiências de sucesso que merecem ser conhecidas através das  
viagens de campo. É importante frisar que o Proteger II pretende fazer dessas excursões uma grande oportunidade 
de   intercâmbio. Sendo assim, é recomendável que @s agricultores /as indicados já participem de experiências de 
manejo sustentável que possam se beneficiar de uma troca de idéias capaz de corrigir problemas  e  pontos de 
estrangulamento.
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O resultado dessas atividades deverá ser  socializado nos Encontros Estaduais sobre Produção Sem 
Fogo que serão  realizados  em cada ponto focal de sua respectiva região. 

Importante destacar mais uma vez que, no Amapá, a execução das atividades será coordenada pela 
Rede das Associações das Escolas Família do Amapá - RAEFAP e pelo  Instituto de Estudos Sócio Ambientais 
- IESA. O calendário de  ações prevê as seguintes realizações:
- Seminário sobre Queimadas Controladas, envolvendo professores das Escolas Família Agrícola;
- Cursos  de  capacitação  de  traba-
lhadores/as rurais  e jovens agricultores/as,  com o apoio do PGAI e do PCA; 
- Veiculação de notícias através do rádio e produção de programas e vinhetas especiais sobre o Proteger II;
- Oficinas  de  sensibilização e capacitação d@s comunicadores/as das rádios locais; 
- Levantamento e sistematização de experiências de produção sem uso do fogo, visando o lançamento de 
uma publicação ao final do processo; 

Uma questão central para o Projeto é auxiliar o processo de emancipação das comunidades 
beneficiárias do Proteger II. Sendo assim, os trabalhos serão desenvolvidos com ênfase na formação de 
equipes multiplicadoras. Cada grupo ou pessoa capacitada deverá ser encorajada   a    compartilhar seus 
conhecimentos com  outr@s agricultoras/es, extrativistas e comunidades  indígenas ligadas ao Projeto para
seu fortalecimento e consolidação.
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Monitoramento e Avaliação

Os Comitês de Acompanhamento
Existe um processo constante de acompanhamento e supervisão das atividades do Projeto. Nos estados, 

esta função é desempenhada  pelos Comitês Estaduais, sempre um por  estado.
Nacionalmente, a tarefa está nas mãos  do  Comitê Nacional.
Todos os  Comitês se reúnem semestralmente para verificar os seguintes aspectos do Projeto: 
.orientação  estratégica do Projeto; 
.promoção da articulação com outros Projetos, Programas e Políticas;
.correção de eventuais desvios.
Por meio  dos Comitês, pretende- se manter um processo de avaliação continuada das atividades do 

Projeto, bem como recolher contribuições para    o   melhor   desenvolvimento   das  ações  do  Projeto 
Proteger II e, se  necessário, corrigir eventuais desvios.

Fazem parte do Comitê Nacional as seguintes entidades:
- Secretaria de Coordenação da Amazônia (SCA) do Ministério do Meio Ambiente
- GTA Nacional
- Banco Mundial
- USAID
- IBAMA/PROARCO
- EMBRAPA
- PD/A
- SPRN/PCA
- Projeto AMA
- PPG7
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A composição dos Comitês Estaduais está assim distribuída:

Acre
GTA regional, SEPRO, Projeto Respirar, FETACRE, MMA regional, IBAMA/PrevFogo e IMAC. 

Maranhão
GTA regional, MMA regional, IBAMA//PrevFogo, INCRA, SMDH e CENTRU.

Mato Grosso 
GTA regional, FETAGRI- MT, MMA regional, IBAMA/PrevFogo, FORMAD, FASE, SEMA/FEMA, INCRA, 
GERA/UFMT e ICV.

Pará 
GTA regional, IPAM, SECTAM,  FETAGRI- PA/AP, MMA
regional, IBAMA/PrevFogo, IMAZON, FASE, EMBRAPA, INCRA, SAGRI e BASA.

Rondônia
GTA regional,  SEDAM, INCRA, FETAGRO, MMA regional e IBAMA/PrevFogo.

Roraima
GTA regional, MMA regional, IBAMA/PrevFogo, CPT, CIR, INCRA e FUNAI.

Tocantins 
GTA regional, IBAMA/PrevFogo, APA- TO, FETAET e MMA regional. 

Os Comitês de Acompanhamento  estarão permanentemente abertos para a adesão de outras   
entidades que possam  ter contribuições significativas a dar para o bom desenvolvimento do Projeto. 
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Part icipação dos beneficiários

O  PROTEGER II tem por princípio assegurar a participação de seus/suas beneficiári@s em todas as suas 
etapas:  elaboração,  execução, monitoramento e avaliação.  O Projeto faz dessa prática  condição fundamental 
para o seu  sucesso. Em nome desse  compromisso se lança continuamente em busca  de métodos  capazes 
de  inserir seu público- alvo  no processo de construção de todas as suas atividades.

Participação direta
Se faz  por meio  da presença física d@s  representantes  das Coordenações Regionais do GTA nos 

Comitês Estaduais de Acompanhamento.  As Regionais do GTA devem, portanto, aproveitar sua estreita 
ligação com as entidades de base para manterem uma relação de diálogo com @s beneficiári@s do Projeto. 
Espera- se que, dessa forma,  possam dar melhor qualidade às  suas intervenções nos Comitês de 
Acompanhamento e, ao mesmo tempo, exercerem um acompanhamento crítico e responsável durante o  
desenvolvimento de todo o processo.

Participação indireta 
Aos/às beneficiári@s, também está garantida a participação indireta no Projeto através dos relatórios 

que serão produzidos   pel@s monitores/as. Nesses documentos, deve- se destacar a avaliação d@s 
agricultores/as familiares, extrativistas e indígenas a respeito das atividades desenvolvidas localmente. Dentro 
do possível, a  Coordenação Nacional  também deverá se  esforçar para acompanhar, de perto,  algumas 
experiências  com o intuito de  colher depoimentos e impressões sobre a  metodologia adotada, dificuldades,  
expectativas etc. A partir daí, poder- se- á  então propor as alterações necessárias ao cumprimento das 
próximas etapas do Projeto. 

Plano de Monitoramento 
Este é um importante instrumento de avaliação permanente. Ele  permite acompanhar, passo a passo, o 

cumprimento de cada uma das  etapas do Projeto. Além disso, estabelece  uma série de indicadores através 
dos quais é possível  saber se as metas propostas estão sendo atingidas.  Confira o exemplo no  quadro ao 
lado.
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Fontes de recursos e orçamento.

O Banco Mundial
O Proteger II  é financiado com recursos do Programa Piloto para Conservação das Florestas 

Tropicais do Brasil - PPG7, através de um fundo fiduciário fornecido pela USAID e administrado pelo 
Banco Mundial.

O Ministério do Meio Ambiente
O Ministério do Meio Ambiente - MMA, por meio  da Secretaria de Coordenação da Amazônia  

participa do financiamento do Projeto com uma  contrapartida avaliada em R$ 200.000,00 (Duzentos 
mil reais).

Outras fontes de recursos
Há um  aporte de recursos técnicos, materiais e financeiros disponibilizados  por parte de 

parceiros em âmbito nacional (PROARCO), estadual (PCAs, executores e outros parceiros) e local 
(STRs e/ou outras organizações). Estima- se que o total  desses  recursos  para todas essas 
atividades é da ordem de R$1.105.200,00 (um milhão, cento e cinco mil e duzentos reais), sendo 
48,62% oriundos do SPRN - Subprograma de Política de Recursos Naturais (PGAIs e/ou PCA); 31,05% 
do PROARCO; e 20,33% das FETAGRIs, STRs e demais organizações envolvidas.

As atividades do Proteger no Amapá serão implementadas com recursos do Governo local com 
o apoio do PGAI e do PCA. 

O Projeto  pretende continuar buscando  novas fontes de financiamento e parcerias diversas a 
fim de propiciar a  expansão de  suas atividades.

Quadro 1 - Orçamento geral do Projeto
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Sustentabilidade do Projeto
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Para que a carreira de sucesso do  Proteger não sofra solução de continuidade é preciso compreender sua 
sustentação em  duas dimensões. 

A primeira se refere  ao encadeamento de ações coerentes com os princípios de Desenvolvimento 
Sustentável: viabilidade econômica, justiça social e correção ecológica. 

A  segunda tem a ver com a trajetória do Projeto  propriamente  dito  e  suas  conquistas  mesmo  depois 
de encerrado o seu  período de financiamento. Em ambas situações, um grupo de fatores deve ser observado  
em nome de sua Sustentabilidade.

- Mobilização Social: o envolvimento da comunidade beneficiária, nas diversas etapas do Proteger  é que 
vai  determinar  a  continuidade  do  Projeto.  Para tanto,   é fundamental  o  desenvolvimento  do  sentido  de 
co- responsabilidade entre todos as pessoas  envolvidas no processo. A partir daí,  as lideranças  deverão ser 
capazes de tomar as rédeas do Projeto,  chamando para si a obrigação de fazer de cada conquista uma vitória 
de seu grupo. Cada experiência bem sucedida deverá servir de estímulo à comunidade  promovendo a  
ampliação do Proteger  mesmo quando os recursos alocados  pelas fontes financiadoras do Projeto tiverem 
chegado ao fim.

- Incorporação pelas instituições locais: uma das aspirações do Proteger é fazer com que suas ações 
venham a ser incorporadas pelas políticas públicas. Sendo assim,  torna- se imperioso  buscar  a participação e o 
comprometimento dos poderes públicos em seus diferentes  níveis, bem como a adesão de entidades e 
autarquias governamentais e  organizações não- governamentais. O desafio é grandioso, mas se for 
concretizado irá garantir a continuidade do trabalho desenvolvido pelo Projeto.
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- Adesão do público jovem: a juventude, no meio rural, muitas vezes se encontra sem perspectivas e 
deslocada. Não há  espaços para sua inserção cultural e social. Quase sempre, a saída é ir em busca de uma  
vida nova nas cidades. E para que essa situação não se perpetue é preciso encontrar uma forma de  
sustentabilidade no meio rural a partir de  ações que tornem o campo atrativo para as futuras gerações de 
agricultores/as, extrativistas e indígenas. O  Projeto Proteger II, almeja fomentar esse processo chamando a 
participação d@s jovens nas atividades de monitor/a, formação de Puxirum Ambiental e  também na 
divulgação dos conteúdos trabalhados,  potencializando,  inclusive o trabalho da juventude nas rádios 
comunitárias da região.

- Perspectiva de gênero: o sexo biológico de uma pessoa é determinado pela natureza enquanto que  
o gênero é construído a partir de um determinado contexto social, cultural, político e econômico. 
Normalmente, os projetos voltados para o Meio Rural, não costumam se preocupar com essa questão. 
Talvez por isso,  o papel desempenhado pela mulher trabalhadora nas atividades produtivas e a sua 
importância na  organização da economia doméstica passe desapercebido. O Proteger II pretende incluir a 
presença feminina em todas as suas instâncias de participação e de poder.  Para  se construir um projeto 
voltado para o Desenvolvimento Sustentável é preciso promover a superação da desigualdade entre os 
homens e as mulheres.

- Disponibilizar novos sistemas de produção: um dos propósitos do Proteger II é permitir que as 
comunidades agrícolas, extrativistas e indígenas, tenham acesso a  um  grande elenco de opções de 
Sistemas de Produção que dispensem a utilização do fogo. Contudo, é preciso que se busquem  
experiências inspiradoras  que sejam   ambientalmente sustentáveis, economicamente viáveis e 
culturalmente compatíveis com a realidade das comunidades amazônidas. É  preciso que as comunidades 
ligadas ao Projeto sejam estimuladas a partir   de exemplos que priorizem  novas técnicas de produção sem 
o elemento  fogo. Neste sentido, a organização do Puxirum Ambiental poderá se transformar num 
importante instrumento de mobilização e, eventualmente, suprir  a escassez de  iniciativas  voltadas para a 
implementação desses novos processos. 



ANEXO I - Municípios a serem trabalhados no Proteger II
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Estado do Acre
Rio Branco
Porto Acre
Plácido de Castro
Acrelândia
Senador Guiomar
Sena Madureira
Bujari

Estado do Amapá
Mazagão
Porto Grande
Macapá

Estado do Maranhão
Senador La Rocque
João Lisboa
Açailândia
Amarante
Davinópolis
Bom Jesus Selvas
São Francisco Brejão
Gov. Edison Lobão
Imperatriz
Cidelândia
Ribamar Fiquene
Campestre
Estreito

Estado do Mato 
Grosso
Confresa
Tapurah
Vera
Terra Nova do Norte
Guarantã do Norte
Canabrava do Norte
Vila Rica
Nova Canaã do Norte
Porto Alegre do Norte
Tabaporã
Paranaíta
Matupá
Nova Monte Verde
Castanheira
Peixoto de Azevedo
Colíder
Marcelândia
Aripuanã
São Félix do Araguaia
Santa Terezinha
Brasnorte
Nova Bandeirantes
São José do Xingú
Juruena
Cotriguaçu
Juína

Estado do Pará
Floresta do Araguaia
Eldorado dos Carajás
Sta. Maria Barreiras
Santana do Araguaia
Conceição do Araguaia
S. Geraldo/Piçarra
Marabá
São Domingos
Rondon do Pará
Itupiranga
São Félix do Xingu
Novo Repartimento
Ulianópolis
Goianésia
Altamira
Canaã dos Carajás
Itaituba
Pacajá
Brasil Novo
Santarém
Vitória do Xingu
Medicilândia
Porto de Moz
Paragominas
Uruará
Tomé- Açu
Capitão Poço
Nova Esperança
Aurora
Placas
Anapu
Rurópolis
Senador José Porfírio
Jacareacanga
Oriximiná
Garrafão
Prainha
Trairão

Estado de Rondônia
Porto Velho
Machadinho d Oeste
Buritis
Ji- Paraná
Theobroma
Nova Mamoré
Jaru
Gov. Jorge Texeira
Ouro Preto d oeste
Vale do Anari
Vale do Paraíso
Ariquemes
Candeias do Jamari
Campo Novo de RO
Cacaulãndia
Cujubim
Jamari
Alto Paraíso
Rio Crespo
Monte Negro

Estado de Roraima
São Luiz
Caracaraí
São João da Baliza
Mucajaí
Alto Alegre
Cantá
Iracema
Amajari
Rorainópolis
Caroebe
Com. Ind. Raposa
Com. Ind. Serra do 
Sol
Com. Ind. Serra da 
Lua
Com. Ind. Baixo 
Cotingó
Com. Ind. São 
Marcos

Estado do Tocantins
Pequizeiro
Axixá
Araguatins
Bernardo Sayão
Lagoa da Confusão
Augustinópolis
Itaguatins
Colméia
Praia Norte
Juarina
Araguaína
Pau D'Arco
Divinópolis
Esperantina
Araguacema
Caseara



Anexo II - Executores Estaduais do Proteger II
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ANEXO III - Estrutura do Projeto
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APA- TO: Alternativa para a Pequena
Agricultura
BASA: Banco da Amazônia S.A.
CENTRU: Centro de Educação e Cultura do
Trabalhador Rural
CIR: Conselho Indigenista de Roraima
CNS/RO: Conselho Nacional dos Seringueiros
de Rondônia
CONTAG: Confederação Nacional dos
Trabalhadores na Agricultura
CORDAID: Catolic Organization for Relies el
Developmen - Organização Católica para Ajuda
de Emergência e Desenvolvimento (Agência
Financeira do Projeto Centru)
CPT: Comissão Pastoral da Terra
CSR: Centro de Sensoriamento Remoto
CTA: Centro dos Trabalhadores Amazônico
CUT: Centro Único dos Trabalhadores
EMBRAPA: Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária
FAP: Fundo de Agroextrativismo e Políticas
Públicas
FASE: Federação dos Órgãos para Assistência
Social e Educacional
FAT: Fundo de Amparo ao Trabalhador
FEMA: Fundação Estadual do Meio Ambiente
FETACRE: Federação dos Trabalhadores na
Agricultura do Estado do Acre
FETAET: Federação dos Trabalhadores na
Agricultura do Estado do Tocantins
FETAGRI: Federação dos Trabalhadores na
Agricultura
FORMAD: Fórum do Meio Ambiente e
Desenvolvimento do Mato Grosso
FUNAI: Fundação Nacional do índio
GERA: Núcleo de Estudos da Amazônia,
Pantanal e Cerrado

GTA: Grupo de Trabalho Amazônico
IBAMA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
Recursos Naturais Renováveis
IBGE: Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística
ICCO: Organização Interclesiástica para a
Cooperação ao Desenvolvimento
ICV: Instituto Centro de Vida
lESA: Instituto de Estudos Sócioambientais
IMAC: Instituto de Meio Ambiente do Acre
IMAZON: Instituto do Homem e Meio Ambiente
da Amazônia
INCRA: Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária
IPAM: Instituto de Pesquisa Ambiental da
Amazônia
MMA: Ministério do Meio Ambiente, dos
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal
MTE: Ministério do Trabalho e Emprego
ONG: Organização Não- Governamental
PADIC: Programa de Apoio à Iniciativas
Comunitárias
PCA: Programa de Capacitação Ambiental
PD/A: Sub- Programa Projetos Demonstrativos
PGAI: Projeto de Gestão Ambiental Integrada
PPG7: Programa Piloto para Proteção das
Florestas Tropicais do Brasil
PMACI: Programa de Proteção do Meio
Ambiente das Comunidades Indígenas
PREVFOGO: Sistema Nacional de Prevenção e
Combate aos Incêndios Florestais
PROARCO: Programa de Combate à
Queimadas e Incêndios Florestais
no Arco de Desfiorestamento
PRODEAGRO: Programa de Desenvolvimento
Agroambiental

Projeto AMA: Apoio ao Monitoramento e
Análise
RAEFA: Rede das Associações das Escolas
Família Agrícola do Amapá
RFT: Rainforest Fund Trust - Fundo Fiduciário
das Florestas Tropicais
SAGRI: Secretaria Executiva de Agricultura do
Estado do Pará
SCA: Secretaria de Coordenação da Amazônia
SECTAM: Secretaria Executiva de Ciência,
Tecnologia e Meio Ambiente do Estado do Pará
SEDAM: Secretaria de Estado do
Desenvolvimento Ambiental (RO)
SEMA: Secretaria Especial do Meio Ambiente
SEPRO: Secretaria de Estado de Produção do
Estado do Acre
SETEPS: Secretaria do Trabalho e Promoção
Social
SMDH: Sociedade Ma anhense de Direitos
Humanos
SPRN: Subprograma e Política de Recursos
Naturais
STR: Sindicato dos Tr balhadores Rurais
SUDAM: SuperintendAncia de Desenvolvimento
da Amazônia
USAID: United States gency for International
Development - Agênci Norte- Americana para o
Desenvolvimento Internacional.

O a- bê- cê das siglas ut ilizadas neste volume:




